
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ № 3 ВІД 12.10.09 р. 
ВІДДІЛУ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ  

№ 
з/п 

Назва проекту,  
назва організації 

Терміни 
проведення, 
кінцеві 
строки 
подачі 

документів 

Опис 

КОНКУРСИ 

 

Міністерство праці та соціальної політики України 
спільно з Національною спілкою журналістів 
України запрошують журналістів телебачення, 
радіо, друкованих та інтернет-видань взяти участь у 
Всеукраїнському конкурсі на краще висвітлення 
реформування системи соціальної допомоги в 
Україні 

20.12.09 Учасниками конкурсу можуть бути журналісти друкованих та електронних ЗМІ 

КОНФЕРЕНЦІЇ, ВИСТАВКИ 

1 
Міжнародний молодіжний форум "Освіта в Європі" 
(м. Київ) 

22.10.09 Мета форуму - об'єднати всі можливі ресурси для якнайширшої презентації 
освіти в різних країнах Європи та сприяння міжнародному спілкуванню молоді. 
Вхід вільний, за попередньою реєстрацією 

2 

Виставка-презентація "Освіта України – 
інноваційні технології навчання" (м. Київ) 

28.10.09 - презентація інноваційних технологій навчальними закладами різних рівнів, 
науково-методичними центрами; 
- сучасні видання науково-методичної літератури; 
- обговорення педагогічних інновацій на "круглих столах", семінарах, 
конференціях; 
- Обмін досвідом упровадження в навчальний процес інновацій 

3 

Міжнародна спеціалізована виставка "Освіта та 
кар’єра - День студента" та виставка закордонних 
навчальних закладів "Education abroad" (м. Київ) 

12.11.09 - 
14.11.09 

Тематичні розділи виставки "Освіта та кар’єра - День студента": вища школа, 
середня школа, навчання за кордоном, навчальні центри та спеціалізовані 
курси, бізнес-освіта, тренінги, навчальна, ділова та розвиваюча література, 
технічні засоби навчання та оснащення навчальних закладів, дистанційна 
освіта, кредитування навчання, молодіжний відпочинок, працевлаштування 
молоді 

4 

Міжнародний науково-навчальний центр 
інформаційних технологій та систем НАН та МОН 
України, кафедра ЮНЕСКО "Нові інформаційні 
технології в освіті для всіх" проводять Четверту 
Міжнародну конференцію "Нові інформаційні 
технології в освіті для всіх: інноваційні методи та 
моделі" (м. Київ) 

24.11.09-
26.11.09, 
реєстрація до 
05.11.2009 

Цикл міжнародних наукових заходів, організованих Міжнародним науково-
навчальним центром інформаційних технологій та систем за підтримки 
Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки України та 
технічного комітету зі стандартизації «Інформаційні технології». 
Участь - безкоштовно, за попередньою реєстрацією 



5 

ІV Міжнародна науково-практична конференція 
"Вища освіта України у контексті інтеграції до 
європейського освітнього простору" (м.Київ, КНУ 
ім. Т. Шевченка) 

26.11.09- 
28.11.09,  
тексти статей 
- до 10.11.09 

У роботі конференції візьмуть участь фахівці з України, Росії, Білорусі, 
Польщі, Швеції, Мексики 

6 

Міжнародна науково-практична конференція "V 
Прибузькі юридичні читання" (м. Миколаїв) 

27.11.09-
28.11.09, 
реєстрація та 
подача тез не 
пізніше 
01.11.09 

Мета даного наукового заходу полягає у проведенні дискусії з питань історії, 
сучасного стану і перспектив розвитку права і держави 

СТИПЕНДІЇ, СТАЖУВАННЯ 

1 

Зимова школа з вивчення федералізму та 
державного керування в Австрії та Італії 
Європейський освітній портал 
 

01.02.10-
12.02.10,  
подача до 
26.10.09 

Програма зимової школи включатиме в себе лекції відомих фахівців з Європи 
та з усього світу, дискусії та круглі столи за участю адміністративних експертів 
місцевого, європейського та міжнародного рівня, навчальні візити до 
управлінських інституцій Інсбрука та Боцен-Больцано, публічні лекції та 
дебати за участю відомих політиків та державних службовців 

2 Дослідницькі стипендії Фонду Ернста Шерінга 
(Німеччина) 

31.10.09 Фонд Ернста Шерінга надає наукові дотації докторантам, які проводять 
дослідження у сфері біології, медицини та органічної хімії, а також у суміжних 
з ними сферах 

3 Конкурс ГО «Молодіжна альтернатива «Студенти 
для парламенту 2009-2010» 

10.11.09 Мета проекту: виховання нового покоління політиків, підвищення професійної 
освіти молоді, сприяння талановитим студентам та аспірантам у набутті 
адміністративного та політичного досвіду шляхом їх роботи помічниками-
консультантами народних депутатів та в аналітичних групах при Верховній 
Раді України 

4 
Магістерські та аспірантські програми 
Центральноєвропейського університету (Будапешт, 
Угорщина) 

Реєстрація 
починається 
з 10.11.09 

Центральноєвропейський університет (Будапешт, Угорщина) оголошує набір 
на навчання на 2010-2011 н.р. 

5 Стажування у Фонді США-Україна (Вашингтон, 
США) щороку 

Перевага в участі у стажуванні надаватиметься студентам, аспірантам, які 
мають різносторонні інтереси (у сферах міжнародних відносин, державної 
служби, політики, історії, журналістики, права, здоров’я, WEB-дизайну, 
економіки та фінансів) 

 
 


